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J.M. Fransen
Rijks gediplomeerd hoefsmid

Voor het aan huis beslaan van
uw paard, pony.

Warm en koud beslag.

Oosteinde 26, Waarder, tel. (0348) 50 21 77
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Van de redactie
Het jaar loopt weer teneinde en dit is dan ook al weer 
de laatste Pretpraat van 2016.
Daarom probeer ik een beetje terugteblikken op het-
geen we afgelopen jaar aan bijzondere dingen hebben 
meegemaakt als vereniging. 

De eerste activiteit was, zoals ieder jaar, het diploma-
rijden.
Dit jaar deden 38 kinderen hier aan mee en gelukkig 
hoefde ook nu weer niemand te worden afgewezen. 
Uiteraard door de goede selectie vooraf.

In februari heeft het bestuur er voor gekozen om de Open Dag en de Voorjaars-
dressuurwedstrijd niet meer op dezelfde dag te organiseren.
De Open Dag zal alleen nog maar worden gehouden met demonstraties en 
workshops. De wedstrijd zal een week later worden gehouden, maar gesplitst 
over 2 dagen, want uiteraard wil Ria niet weer de lessen afzeggen voor de zater-
daglessers. Heel logisch.
We hadden vooraf al twijfels of dit een goede oplossing zou zijn, maar achteraf 
zien we dat het geen succes is geworden. Tot onze verbazing, bleek voor de zon-
dag veel meer belangstelling te zijn dan voor de zaterdag. 
Uit een simpel onderzoekje kwam naar voren dat de zaterdag tegenwoordig 
voor velen een te drukke dag is om aan de wedstrijden mee te doen, terwijl de 
zondag nu meer een dag voor ontspanning is geworden.
Dat brengt wel een probleem met zich mee, want we willen de mensen die uit 
geloofsovertuiging niet op zondag willen rijden, niet uitsluiten van de wedstrij-
den. Ook al is dat op dit moment maar een kleine groep.

De Open Dag is overigens een zeer groot succes geweest.
Met demonstraties in Dressuur, Springen en Westernrijden, kon deze dag niet 

meer stuk. Hoe we dit in 2017 moeten evenaren, we-
ten we niet, want het heeft wel erg veel gekost en de 
kas heeft een bodem....

In het najaar stond de dressuurwedstrijd in het teken 
van het Ushersyndroom.
We organiseerde de sponsoractie, omdat 2 van de 
kinderen van onze voorzitter aan dit syndroom lijden. 
Namelijk Jet en Simon. Bijna iedereen op de manege 
kent ze. De opbrengst hadden we vooraf ingeschat op 
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iets van   € 1000,-, maar het bedrag dat nu op de teller staat is overweldigend 
veel hoger. Meer dan DRIEDUIZEND euro!
Elders in deze Pretpraat leest u hier meer over.

Ook Jumbo Nieuwkoop organiseerde weer een sponsoractie voor verenigingen 
dit jaar. Uiteraard deden wij daar ook weer aan mee en mochten het mooie 

bedrag van € 230,15 in ontvangst 
nemen.
Toch mooi meegenomen om onze 
eigen clubkas weer een beetje te 
vullen.

De laatste activiteiten van dit jaar 
hadden weer alles te maken met 
festiviteiten.
Eerst Halloween, met heel veel 
kinderen en heel veel helpers.
Daarna de feestjes rond Sinter-
klaas. 

In deze Pretpraat leest u hier nog artikelen over en ziet u foto’s.

We hebben echter ook een probleem als vereniging!!
Ten eerste worden de kosten voor de wedstrijden steeds hoger, want door het 
afnemende aantal deelnemers, stijgen de kosten per deelnemer.
We kunnen dit opvangen door verhogen van het inschrijfgeld, of door meer 
sponsors te proberen te krijgen. In ieder geval moet er komend jaar iets gaan 
gebeuren op dat gebied.
Ten tweede zitten we met een aantal aftredende bestuursleden, waarvoor we 
toch echt vervanging moeten zien te vinden. Zonder voldoende bestuursleden, is 
het moeilijk om de vereniging te laten draaien.
Dus weet u iemand die hiervoor geschikt is, geef het dan door aan het huidige 
bestuur, zodat we in gesprek kunnen. Omdat ondergetekende, met Bradley 
samen, de enige mannen in het bestuur zijn, zou het best prettig zijn om een 
“sterke man” in het bestuur te krijgen. Maar natuurlijk zijn dames ook heel erg 
welkom.

Tot slot wil ik jullie allemaal heel Fijne Kerstdagen 
toewensen, een heel Veilige Jaarwisseling en een heel
mooi Nieuwjaar!

Ad Koster
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Sinterklaas op Pretfort
Op zaterdag 19 november was het dan zover. Uit betrouwbare bronnen was 
vernomen dat de Sint onze manege een bezoek zou kunnen brengen.
Om 19:00 u waren er al heel wat gespannen snoetjes te bekennen. 
Het was een grote verrassing dat de zus van Sinterklaas, Sinte Klaziena kwam 

binnenlopen met haar schattige 
pony Ienemienie. Sinte Klaziena 
was op zoek naar haar broer 
en ze had gehoord dat hij op de 
manege was. Ze dacht zijn paard 
al gezien te hebben  in één van de 
boxen. Helaas, dat was de broer 
van Amerigo. Wel een knap paard 
trouwens maar dat terzijde.
Sinte Klaziena en Sinterklaas 

hebben vroeger leren paardrijden op de 
manege, op Bruintje. Maar Sinte Klaziena 
was zo vaak gevallen dat ze niet door 
mocht om het rijden over de daken 
onder de knie te krijgen.  Ze durft ook 
niet meer. Alleen met kleine paardjes 
rondwandelen dat gaat nog net. 
Sinte Klaziena dacht dat onze ruitertjes 
vast ook niet op grote pony’s en paarden 
durfden te rijden maar nee hoor. Dat 

was toch echt niet waar! Dat durven 
de kindjes heel goed.
Anders hadden Sinterklaas en Sinte 
Klaziena het rondbrengen van de 
kadootjes samen kunnen doen, maar 
helaas. Dus vond Sinte Klaziena het 
wel heel leuk om toch even bij de 
kindjes te kijken en te helpen met de 
spelletjes. 
Wat weten onze kindertjes toch al 

veel over paarden en pony’s en ook over die bij ons op stal staan!  
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Natuurlijk moest er gepauzeerd 
worden met iets lekkers en hierna 
ging Sinte Klaziena weer verder op 
zoek naar haar broer.
Ze is hem net misgelopen want even 
daarna kwam hij dan toch echt. 
Sinterklaas… en wat een geluk, hij 
had voor ieder kind een kadootje 
meegebracht!   
 

Sinterklaas 2
Waar waren de Pieten nou? Het begon met Belgisch verstoppertje. De Pieten 
waren verstopt en de kinderen moesten 
ze zoeken. Weet je waar ze zaten? In 
de stal naast Aafke. Na dat we met ze 
allen in de binnenbak waren, kwam 
de zus van Sinterklaas langs zij was 
Sinterklaas kwijt. Daarna een leuke quiz, 
Pietje precies las de vragen voor samen 
met Sinte Klaziena en je moest naar het 
goede antwoord rennen, daarna kwam 
Sinterklaas met nog meer Pieten en 
deden we een potje twister en kregen de 
kinderen de kado’s en zo was het een geslaagde avond.
Bradley

Enthousiaste vrijwilligers 
gezocht op Pretfort
Manege Pretfort zoekt, voor diverse werkzaamheden, enthousiaste vrijwilligers 
die kunnen helpen bij o.a. onderhoudsklussen en verschillende kleine klusjes.
Ook is er ruimte voor vrijwilligers die in de ochtend kunnen helpen met 
uitmesten van de stallen.
Heb je een paar uurtjes per week tijd, dan horen we je graag.
Voor meer info kun je mailen naar Silvia den Daas: cdaas1965@kpnmail.nl  

Kantinehulp gezocht m/v
Op zaterdagochtend kun je op de manege heerlijke koffie en thee nuttigen, 
maar ook een lekkere warme tosti, een patatje met of een broodje kroket! Deze 
zaken komen natuurlijk niet vanzelf bij jou terecht, dat doen onze kantineme-
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dewerkers. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die af en toe op de zater-
dagochtend de kantine willen bemannen/bevrouwen. Momenteel hebben we 
zeven vaste medewerkers, dat betekent dat zij om de zeven weken aan de beurt 
zijn. Ook hebben we enkele reserveleden, zodat we ook een keer een zaterdag 
kunnen overslaan als dat niet uitkomt. Maar het zou nog fijner zijn als er meer 
mensen meedraaien, dan hoeft iedereen maar een paar keer per jaar te komen. 
Meld je dus gauw aan, het is heel leuk en gezellig om te doen! Aanmelden en/of 
informatie bij Margot Reijnders, 06-41443114.

Gezellige klussendag was succes
De klussendag die we hebben gehad was een succes. 
We willen alle klussers daarvoor hartelijk danken.
Er hadden zich een aantal mensen aangemeld. 
De mannen hebben zich beziggehouden met de grote reparatie klussen. 
Sunny staat nu bijvoorbeeld lekker tochtvrij. 
De vrouwen hebben opgeruimd, schoongemaakt, geveegd en ramen gelapt. 
De spontane helpers hebben de kastjes die al af waren, geschuurd en in de olie 
gezet. 
Gezien het succes, willen we in het voorjaar opnieuw zo’n gezellige dag 
organiseren. Op de manege is altijd werk, dus we hopen ook dan weer op jullie 
te mogen rekenen.

Ria van Schaik

Iedereen weet het altijd beter
Volgens mij zijn paardenmensen of mensen met paarden het ergst. Het ergst in 
de zin van dat ze het allemaal zo goed weten. 
Ze staan ook altijd vooraan met (goedbedoelde) adviezen over hoe je het gelief-
de paard het beste kunt behandelen.                   
Ik zie wel eens filmpjes op Facebook voorbij komen. Iemand plaatst dan een 
rijfilmpje en vraagt om advies. Tegenwoordig is zo’n vraag bijna dapper te noe-
men  want de commentaren zijn niet van de lucht. Zo las ik eens:  “Jij kan beter 
helemaal stoppen met het rijden. Dit is gewoon triest om te zien, en niemand 
word er beter van”.  En dan is dit nog een vrij mild voorbeeld.  
Nu ga ik hier niet een betoog over Social Media houden want dan kan ik een 
Pretpraat vullen. Het gaat over de betweterigheid onder mensen die (van) 
paarden houden. Nederland is niet alleen vol met voetbaltrainers maar ook met 
rijinstructrices, paardenartsen, paardenfluisteraars etc. etc. 
 
Ik hou het er maar op dat het betweterige  gewoon een bijkomend trekje is van 
de nog net niet ziekelijke liefde voor ons paard. Of hij nou per maand net zoveel 
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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kost als dat ie weegt. Of hij ons laat leren van fouten door ons met behoorlijke 
snelheden uit het zadel te lanceren. Of hij nou expres op onze tenen gaat staan 
tijdens het aansingelen of dat het zesentachtig dekens per winterseizoen sloopt. 
Of hij ons nu laat janken, schreeuwen, janken én schreeuwen van frustratie 
omdat hij als we hem uit de wei willen halen een kilometer zonder af te buigen 
achterwaarts kan maar wanneer we erop zitten en het vriendelijk vragen hij nog 
geen millimeter verplaatsen wil: we blijven nu eenmaal van ons paard houden. 
Die liefde zit heel diep. En maakt soms blind.  

Paarden houden. Van paarden houden. Van mensen houden die (van) paarden 
houden. Het heeft net als alles in het leven zijn mooie en minder mooie kan-
ten. Maar met volle  overtuiging durf ik te zeggen dat paarden altijd een uiterst 
waardevolle verrijking van je leven zullen zijn.
En voor de mensen die (van) paarden houden en door alle adviezen het spoor 
een beetje bijster zijn heb ik de volgende tip! 
Oh nee dan  maak ik me er ook schuldig aan ;-) 
Kracht en wijsheid dan maar.
Yadra

Paardenpraat
dit keer

Blue Eyes
Hoi lieve manege ruitertjes en andere 
manege bezoekers! Deze keer is het 
mijn beurt om iets leuks over mezelf 
te vertellen. Ik ben Blue Eyes, een mooie Welsh merrie. Ik ben geboren in 1996 
wat mij al 20 jaar oud maakt (maar dat kan je natuurlijk niet aan me zien hihi). 
Ik ben vos kleurig, dat betekend dat ik licht bruin ben, ik heb witte benen en 
een mooie brede bles over mijn hoofd. Maar het meest bijzonder is wel dat ik 
(als enige manege pony, dat mag ik er wel bij zeggen, hihi) blauwe ogen heb! 
Alhoewel ze niet helemaal knal blauw zijn zoals je ook wel eens ziet, maar er zit 
wel degelijk blauw in mijn ogen. Daar komt mijn naam ook vandaan, Blue Eyes is 
namelijk Engels voor: blauwe ogen. Leuke he? Maar ondanks mijn mooie vachtje 
en blauwe ogen zien sommige mensen mij alsnog over het hoofd! Ja ik snap 
het ook niet, maar ik vrees dat het komt omdat ik de kleinste van de manege 
paarden ben! Dat heeft als grote nadeel dat je over het hoofd gezien kan worden 
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PIETER DIRKZWAGER
VORMGEVER

• Grafische Vormgeving

• Creatief advies

• Webdesign

• Bouwplaten

• En nog veel meer...

Meer weten? Bel 06 - 28 30 46 55 
voor een koffie-afspraak

Pieter Dirkzwager, Vormgever
Voorstraat 30, Alphen aan den Rijn, e: pieter@pieterdirkzwager.nl
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maar daar hebt ik wat op gevonden! Ik laat gewoon altijd duidelijk merken dat 
ik er ook ben. Als je langs loopt spiek ik even over mijn stal deurtje en dan hoop 
ik dat je dat ziet en even een aaitje komt geven. En als ik heel veel geluk heb pak 
je zelfs nog even je borstels voor een heerlijk uitgebreid poetsbeurtje  want 
daar kan ik altijd wel van genieten hoor, heerlijk! Waar je me kan vinden? dat zal 
ik jullie vertellen, ik heb een prachtig plekje in de pony stal waar ik samen met 
Sunny, Vosje, Bobbie en Odette in de mooie nieuwe boxen sta. Waar ik overigens 
heel erg blij mee ben, ik ben er in ruimte enorm op vooruit gegaan. Een klein 
min puntje, Sunny hangt steeds met zijn hoofd in mijn stal… en ik vind hem 
echt wel aardig hoor, maar af en toe mag hij zijn hoofd wel even intrekken. Ach 
ik vind het niet zo heel erg die aandacht van de mannen, eigenlijk wel leuk om 
eerlijk te zijn. Maar goed terug naar mijn stalletje, ik ben heel tevreden met mijn 
plekje want iedereen komt er altijd wel een keertje langs, er zijn allemaal kasten 
waar paarden mensen hun spullen hebben liggen, daarnaast liggen de zadels en 
hoofdstellen er ook nog. Dus alle kans dat jullie eens langs te komen en me een 
aaitje geven. Dat vind ik altijd heel gezellig.
Ik sta inmiddels al best wel een poosje op de manege, ik kwam aan ergens in 
2008 denk ik. Toen ik net op de manege kwam , had ik een mooi figuurtje, alleen 
in een paar maanden tijd, was ik plotseling een stuk dikker. En dat kwam niet 
alleen omdat er zo goed voor mij gezorgd werd. Heel veel van jullie stonden 
voor een raadsel, maar ik wist het wel. Ik was namelijk drachtig! En hier op de 
manege heb ik een prachtig veulen gekregen genaamd: Blitzz! Een mooi bruin 
hengst veulentje, en wat was (en ben nog steeds natuurlijk) ik trots op hem! 
Zo’n mooi hengstje, had hij vast van zijn moeder, hihi. Op een van de foto’s bij 
het stukje staat ik met mijn mooie vent. De geboorte van mijn veulen was een 
was een poosje nadat Izy hier geboren werd dus toen liepen er ineens twee 
veulens rond. Nouja een veulen en een iets ouder veulen. En gelukkig konden ze 
heerlijk samen spelen. En ik moet zeggen dat ik dat wel heel fijn vond, want een 
veulen is echt heel leuk, maar soms ook heel erg vermoeiend (dat kunnen alle 
ouders wel herkennen denk ik, haha). Dan kwam het goed uit als hij en Izy even 
samen konden spelen en ik hem niet bezig hoefde te houden. Maar helaas  is 
Blitzz verkocht in juli 2009. Soms mis ik hem nog wel hoor, maar ik heb gehoord 
dat hij nu een heel mooie pony is geworden en een fijn plekje heeft en dat geeft 
me weer troost.
Over het rijden, door mijn kleine formaat 
kunnen er eigenlijk alleen maar kinderen 
op me rijden. Voor grote kinderen ben ik 
simpelweg te klein, stel je voor dat er zo 
een lange ruiter op me gaat zitten, die 
kan bijna meelopen haha. Daarom loop 
ik vooral in de lessen voor beginnende 
ruitertjes en amazones. En meestal 
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Steun de vereniging 
door marktonderzoek

Op onze website zit al geruime tijd een link 
naar PanelWizard.
Dat is een onderzoeksbureau dat ons geld 
doneert als u vragenlijsten voor hun invult.
Dit kan een aardig bedrag opbrengen voor de vereniging, waardoor we onze tarieven 
ook komende jaren misschien niet hoeven te verhogen. Sterker nog, misschien kunnen 
we er wel leuke dingen mee doen. Lees hier hoe dat werkt.

Ruitersportvereniging “De Ziende” werkt samen met PanelWizard.
Doe mee met onderzoek en spaar voor Ruitersportvereniging “De 
Ziende”.

Wat is PanelWizard? 
PanelWizard is een onderzoeksbureau dat gebruik maakt van een consumentenpanel. 
Dit panel is een afspiegeling van Nederland en bestaat op dit moment uit ongeveer 
25.000 Nederlanders. 

Wat wordt er van mij verwacht als lid van PanelWizard? 
Dat is eigenlijk heel simpel, namelijk: uw mening geven. Als panellid zullen wij u 
regelmatig uw mening vragen over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over snacks, 
een nieuwe commercial, de verkiezingen, auto’s, internet, enzovoort. Het gaat hierbij 
altijd om vragen ten behoeve van marktonderzoek, nooit om verkoop van producten. 

Wat levert het Ruitersportvereniging “De Ziende” op? 
Wanneer u lid wordt van PanelWizard (via de link op de site van RSV De Ziende) 
ontvangt RSV “De Ziende” voor uw aanmelding direct 1 Euro. Voor elke vraag die u 
daarna beantwoordt tijdens de onderzoeken doneert PanelWizard 10 eurocent aan 
RSV “De Ziende”. Een eenvoudige vragenlijst levert dus al snel enkele Euro’s voor 
Ruitersportvereniging “De Ziende” op. Een mooie extra donatie aan een heel mooi 
doel! 

Hoe zit het met mijn privacy? 
PanelWizard garandeert dat al uw antwoorden en gegevens vertrouwelijk en anoniem 
behandeld zullen worden. Persoonlijke gegevens van de PanelWizard-leden zullen 
daarnaast nooit voor andere doeleinden dan marktonderzoek gebruikt worden en zullen 
nooit worden doorverkocht. Een respectvolle benadering van onze panelleden staat bij 
ons boven aan. Daarnaast zijn onze databestanden streng beveiligd om misbruik tegen 
te gaan. PanelWizard bv is ISO gecertificeerd (ISO 26362 en ISO 20252) en houdt zich aan 
de gedragscode van de MOA en ICC/ESOMAR. Wij hebben onze activiteiten aangemeld 
bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag, dat toezicht houdt op de 
uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (registratienummer m1007351).
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ben ik best wel braaf hoor, maar ik kan ook heerlijk eigenwijs zijn. Tja wat 
moet ik er over zeggen, ik blijf toch een merrie he . Soms moet je gewoon 
even lekker klieren, dat hebben jullie mensen toch ook wel eens? En als je me 
duidelijk verteld dat het niet de bedoeling is dat ik spontaan opzij loop of de 
bochtjes lekker afsnij dan luister ik uiteindelijk wel. Er kunnen dus ook iets meer 
gevorderde ruitertjes op me rijden, alhoewel ze dan niet heel erg lang mogen 
zijn. Een dingetje wat niet zo heel leuk vind, de singel. Nee liever niet. Kunnen 
jullie niet een zadel uitvinden zonder die gekke band om mijn buik. Misschien 
kunnen jullie dat zadel er gewoon opleggen zonder singel. Of kunnen jullie niet 
iets verzinnen waardoor er iets over mijn borst loopt waardoor dat zadel ook 
blijft zitten? Ik sta open voor suggesties. Wat ook werkt is heel rustig aan doen 
als je dan toch per se een singel wilt. Gewoon lekker je tijd nemen dan vind 
ik het ook niet zo heel erg meer. Ik heb in mijn tijd hier wel heel veel geleerd, 
zo heb ik veel beter leren galopperen onder het zadel en ook springen gaat 
inmiddels al best wel goed. Ook vond ik het vroeger niet zo leuk om voorop 
te lopen, en nu vind ik het niet steeds 
niet heel erg fijn maar voor jullie lieve 
ruitertjes doe ik het wel hoor! En dan zet 
ik mijn beste beentje voor. Dat doe ik bij 
wedstrijden ook wel vaak. Zeker als er ook 
nog wat mensen komen kijken, ik vind die 
aandacht altijd zo leuk!

Nou lieve paarden en pony mensen dat 
was het voor dit keer. Kom gouw een 
keertje bij me langs om even gezellig te 
kletsen. Ik kijk er naar uit! Tot op de manege!
groetjes van jullie kleinste manege pony, Blue Eyes

Parkeren op het terrein
Het parkeerterrein van de manege is groot genoeg om zeker 25 auto’s te 
parkeren, maar helaas passen er vaak maar hooguit 8 op.
De oorzaak is dat mensen hun auto niet altijd naar voren rijden, terwijl ze 
toch geruime tijd op de manege blijven rondlopen.
Daarom het verzoek om uw auto altijd zo te parkeren dat er nog meer 
mensen kunnen parkeren.
Mocht u er uit moeten en er staat een auto achter uw auto, dan is het vrijwel 
altijd mogelijk om die te verplaatsen. Dus daarvoor hoeft u niet bang te zijn.
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Wist-je-dat:
•	 Er	een	aantal	mensen	hoog	nodig	een	cursus	paarden	anatomie	moeten		
 volgen
•	 Deze	cursus	moet	gaan	over	hoe	je	een	paard	moet	temperaturen?
•	 Suus	K	daar	zeker	bij	aanwezig	moet	zijn?
•	 Zij	er	nu	voor	gezorgd	heeft	dat	pony	Isabel	denkt	dat	ze	zwanger	is?
•	 Mirjam	niet	alleen	haar	cap	maar	ook	haar	onderbroek	wil	uitlenen?
•	 Cindy	alle	hoofdstellen	en	zadels	heeft	ingevet?
•	 Marit	denkt	dat	Valda	met	alle	hardlopers	die	langs	rennen	aan	het	sjansen		
 is?
•	 Het	Halloween	feest	een	heel	groot	succes	is	geweest?
•	 Er	140	kinderen	gegriezeld	hebben?
•	 Sunny	het	ook	heeeeel	griezelig	vond?
•	 We	alle	vrijwilligers	bedanken	voor	hun	inzet?
•	 De	paarden	nu	echt	niet	meer	in	de	wei	kunnen	staan?
•	 Dit	omdat	het	nu	te	nat	en	te	koud	is	voor	de	paarden?
•	 De	paarden	die	in	de	buitenstal	staan	weer	een	deken	op	hebben?
•	 Je	er	dus	goed	aan	moet	denken	om	deze	na	het	rijden	weer	op	te	doen?
•	 We	geschrokken	zijn	van	de	(lichte)	hartaanval	van	onze	voorzitster	Yvonne?
•	 We	Yvonne	sterkte	wensen	met	haar	herstel?
•	 Als	u	thee	uit	de	theedoos	pakt,	dit	niet	gratis	is?

•	 Het	helaas	nog	wel	eens	vergeten	word	om	dit	te	betalen?
•	 De	kantine	op	zaterdag	en	woensdagmiddag	tijdens	de	lessen	open	is?
•	 Dit	door	super	gemotiveerde	mensen	draaiend	gehouden	word?
•	 Er	bij	de	goedemorgen	groet	sommige	mensen	als	antwoord	hun	tong		
 uitsteken?
•	 Wij	geen	namen	noemen	wie	dat	doen,	he	Marlies?
•	 De	buitenbak	spiegel	voor	vogels	niet	altijd	goed	is?
•	 Er	heel	zielig	soms	een	vogel	tegen	aan	vliegt,	met	meestal	een	slechte		

Koffie of thee gebruikt op de manege?
Een halve euro is toch niet te veel?

Deponeer uw geld in de witte brievenbus in de kantine!



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  17

 afloop? 
•	 Cliff	de	schapen	van	de	buren	heel	leuk	vind?
•	 Ria	dit	zeker	niet	leuk	vind?
•	 Ze	al	stampend	door	de	sloot	Cliff	aan	het	roepen	was?
•	 Dit	er	van	een	afstandje	eigenlijk	best	grappig	uit	zag?
•	 Heemst	en	Mentoz	al	een	poosje	kreupel	zijn?
•	 We	hopen	dat	ze	snel	weer	op	knappen?
•	 Ushi	en	Babella	gelukkig	niet	meer	kreupel	zijn?
•	 Er	een	klusjesdag	geweest	is?
•	 Op	deze	dag	een	hoop	gedaan	is?
•	 Dat	we	iedereen	die	er	was	bedanken	voor	de	hulp	en	inzet?
•	 Zafiro	verhuisd	is	naar	een	nieuwe	eigenaresse?	
•	 Hij	een	fijn	thuis	heeft	gekregen	in	Rotterdam?
•	 De	gezellige	feestdagen	weer	voor	de	deur	staan?
•	 De	sint	ook	op	de	manege	was?
•	 Er	voor	de	jongere	en	oudere	kinderen	een	gezellige		
 avond was?
•	 We	iedereen	fijne	kerstdagen	en	
 een voorspoedig 2017 wensen?
•	 We	weer	afsluiten	met	een	groet	en	een	hinnik,	
 tot de volgende keer!

Adverteerders gezocht!
Een nieuw jaar brengt altijd weer de vraag naar nieuwe adverteerders voor dit 
blad. De tarieven zijn zeer gunstig, want al voor 45 euro staat u een heel jaar 
in ons blad. Behalve op het omslag, kan dat uiteraard in kleur.
Zonder adverteerders kan dit blad niet voortbestaan, dus we hopen dat alle 
trouwe adverteerders hun advertentie ook in 2017 willen plaatsen.
We zoeken echter ook nog enkele nieuwe adverteerders, want sinds het blad in 
kleur verschijnt, zijn de kosten uiteraard gestegen.
Hebt u belangstelling, bel of mail dan met Ad Koster.
Tel. (0172) 574353 of adkoster@deziende.nl.

Huur- en stallingstarieven 2017
Het jaar 2017 brengt ook voor Ria weer kostenverhogingen met zich mee en 
daarom heeft zij moeten besluiten om de tarieven van de huur en stalling te 
verhogen met 10 euro per maand.
Op de binnenzijde van de achterpagina van deze Pretpraat, ziet u de nieuwe 
tarieven die op 1 januari ingaan.
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SAMEN STA JE STERK
 

MET MEERDERE MENSEN BEREIK JE MEER
DAN DAT JE ALLEEN KAN BEREIKEN......

BUNDEL DAAROM JE KRACHTEN !
 

Onze dank is heel erg groot  voor iedereen  die gedoneerd heeft en ons 
hiermee steunt in de lange weg om Simon en Jet en alle andere 
Usherpatiënten te helpen om te kunnen blijven zien en horen.

 
Het was een Top dag om te zien hoeveel mensen om ons geven en ons een 

warm hart toe dragen.
 

En de verbazing is dan ook heel groot als we zien wat een super bedrag er
is binnen gekomen.......wij willen echt iedereen heel erg bedanken hier voor

 
BEDANKT  namens Simon, Maartje, Jet, Mel, en Yvonne

Ruitersportvereniging “De Ziende” heeft voor 
Stichting Ushersyndroom opgehaald:

Dit bedrag zal binnenkort worden aangeboden aan de Stichting
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Kampioenen 2016
Alle wedstrijden van het jaar 2016 zijn weer gereden. Dit betekend dat er weer 
een berekening gemaakt kon worden. Wie o wie zijn er dit jaar kampioen ge-
worden? 
Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap, moet er deel-
genomen worden aan 3 van de 4 wedstrijden die wij organiseren op Manege 
Pretfort. Doe je toch mee aan 4 wedstrijden, dan tellen je 3 beste resultaten.
Vanwege de Caprilli, als eerste dit jaar, geldt er in de ring Zonder A diploma, dat 
je maaraan 3 van de 4 wedstrijden mee hoeft te doen. Zij konden dit jaar nog 
niet mee doen aan de Caprilli wedstrijd. 

 
Hieronder staan de kampioenen in het dikgedrukt weergegeven. Daaronder 
staan alle ruiters die aan minimaal 3 wedstrijden hebben deelgenomen. 
Jip van Koert Zonder A 81 Kampioen Zonder A 
Julia Schouten Zonder A 59   
Rachel Smale Zonder A 58   
Marijn de Vries Zonder A 57   
Norah Sabri Zonder A 56   

Sabine Kolb A Diploma 104 Kampioen A Diploma 
Denise Slappendel A Diploma 87   
Ellen den Daas A Diploma 63   

Joyce Baak B Diploma 86 Kampioen B Diploma 
Renske v/d Voorst B Diploma 66   
Naomi Slappendel B Diploma 65   

Bradley Vonk C Diploma 92 Kampioen C Diploma  

Famke Angenent D Diploma  86 Kampioen D Diploma 
Desirée van Wengerden D Diploma 84   
Rienke Boonstra D Diploma 84   
Naomi Hesseling D Diploma  78   
Marloes Nulle D Diploma 70   
Yvonne v/d Heide D Diploma 61   
Francisca Schutter D Diploma  55   

Mariëlle vd Heuvel EP 99 Kampioen Eigen Paarden 

Marit van Leeuwen 21+  93 Kampioen 21+  
Margot Reijnders 21+ 69  
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Lieve lezers en lezeressen van de Pretpraat,
Hoe, moeten wij dit merkwaardige kerstverhaal lezen, het lijkt in eerste 
instantie niet, op wat de titel zegt.
Ik kan met Uw- met jouw gedachte meevoelen, daarom......begin maar gewoon 
te lezen, dan zult U allemaal bemerken, dat, eenmaal aandachtig lezend, er een 
zekere ontroering ontstaat, het verhaal neemt je als het ware helemaal mee, 
b.v. in het Paradijs, alles zo mooi, het was ook daar waar de Ezel zijn naam kreeg.

Ik wens U en jou heel veel leesplezier en ook enige ernst, want dit merkwaardige 
Kerstverhaal heeft ons veel te zeggen.

Na deze feestdagen volgt de Jaarwisseling , ik wens U en jou een heel gezellige 
Jaarwisseling en de allerbeste wensen ,zoals gezondheid, blijdschap en Vrede toe.

Een lieve groet van Tineke Burggraaff-Prins.

De Kerst-ezel geschreven door mevrouw Burggraaff-Prins

Het wordt vanavond misschien wel een beetje merkwaardig kerstverhaal. Want 
ik ga mijn verhaal vertellen, het verhaal 
van mijn geslacht. Het begint heel, heel 
lang geleden in een geweldige tuin, zo 
mooi zelfs dat ik er bijna stil van wordt 
omdat ik eigenlijk de goede woorden 
niet kan vinden om de schoonheid van 
het Paradijs te beschrijven. Ja daar is het 
allemaal begonnen. Daar liep ik voor het 
eerst rond met een merkwaardige blik 
in mijn ogen, want zoveel goeds had ik 
nog nooit gezien. Je kon er fruit eten, zo van de bomen en er was niemand die 
je dan met stokslagen wegjoeg, behalve dan van die ene boom, daar wist je 
gewoon van dat je daar met je snuit vanaf moest blijven. Daar was het ook dat 
wij onze naam kregen van Adam, ik weet het nog als de dag van gisteren:Adam 
keek mij diep in de ogen, aaide met wat en zei mijn naam: “Ezel zul je heten, 
Ezel!” Och, erg belangrijk was ik daar ook niet hoor, ik sta niet eens in het begin 
van de Bijbel, maar dat is niet zo erg, want ik kan het nu toch vertellen. Wat 
heb ik daar genoten als het waaide. Ik ging dan op een heuvel staan met mijn 
kop in de wind en het was net, wanneer je je ogen dicht deed, of God zelf je dan 
aaide en ik kon zingen van plezier. Maar toen is dat verschrikkelijke gebeurd, dat 
wat je je haast niet voor kunt stellen: in één keer was het afgelopen, voorbij, 
want waar ik als ezel nooit aan gedacht had zelfs, presteerde de mens: hij was 
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ongehoorzaam, was ontevreden, wilde meer dan God zijn. Ja, en dan hebben ze 
mij notabene “ezel” genoemd.

Zo moesten we weg en van af dat moment 
kwamen de stokslagen, die te zware lasten, de 
ziektes, de dood. Ook Adam stierf en op mijn 
rug hebben zijn zonen uit het Paradijs een takje 
gehaaldvan die ene boom. Het Paradijs was toen 
al bijna verdord.
Dat takje hebben we geplant op het graf van 
die oude Adam en het heeft wortel geschoten 
en in de jaren daarna is het uitgegroeid tot een 
geweldige boom, waaronder je zo heerlijk in de 
schaduw kon staan mijmeren. En een heel enkele 
keer als je erg moe was van het werk en pijn had 
van de slagen en je sloot je ogen, en je voelde 
de wind, dan leek het wel in je dromen of de 
hand van God je even aaide. Maar ja, dat zal wel 
allemaal verbeelding geweest zijn, want je bent 

en blijft een ezel. En dan dat latere verhaal over mij, je kent het wel, toen ik die 
Bileam op mijn rug droeg, ik herkende maar al te goed en ging niet verder, ik 
herkende die engel wel en wist dat daar niet mee te spotten was en ik stopte. 
En Bileam riep tegen mij: “Ezel, loop door.” Hij sloeg mij en schopte mij, maar 
ik wist wel beter omdat ik zag. Die stomme Bileam zag pas na de derde keer 
dat er echt wat aan de hand was, maar daar schijnen de mensen wel meer last 
van te hebben dat ze hun stommiteiten pas na de derde waarschuwing inzien. 
Wat dat betreft zijn wij ezels toch wel wat slimmer, want wordt er van ons niet 
gezegd: “Een ezel stoot zich in ‘t gemeen niet twee maal aan de zelfde steen.” 
Maar ja, wij ezels zijn zo heel gewoon, wij 
komen er zo eerlijk voor uit dat we ezels 
zijn dat we in het geheel niet interessant 
zijn. En dan dat geweldige verhaal over 
die geboorte in die stal, heel stilletjes heb 
ik er bij gestaan met mijn vriendje de 
os, we waren zo stil dat we nauwelijks 
opvielen, daarom staan we niet in dat 
Bijbelverhaal. We hebben onze voederbak 
afgestaan, ons hooi gegeven aan dat 
kindje om zacht in te liggen en als door 
de kieren van de stal die duivelse wind 
blies, zijn we samen, os en ezel, met onze 
lijven vlak om de kribbe gaan staan om 
het Kind te beschermen en dan kon je soms heel even in Zijn ogen kijken en in 
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de diepte van die ogen zag je als in een flits die oude hof van Eden, het leek wel 
even of je weer bij Adam was, of je hier weer bij een nieuwe Adam was. Dan 
voelde je die duivelse wind heel even niet meer als je zo dicht bij Hem was. We 
waren in die dagen de stal niet uit te branden, onze baas moest ons eruit jagen, 
hij zag alleen maar een kind, nou en? Wij, de os en ik, wij zagen meer, wij zagen 
herders en koningen, wij zagen God, maar wie gelooft er nu het verhaal van een 
ezel. En buiten wilde je het wel aan alle mensen vertellen, maar het zingen ben 
ik verleerd en het gebalk van mij ergerde de mensen alleen maar. Alleen het kind 
lachte om mijn natte neus als zijn moeder een wiegeliedje zong:     
 Suja, nu suja!
 Slape doe!
 ‘t Ezelken slaapt al
    en ‘t osje is zo moe.
Ik deed daar net of ik sliep, want soms speel je in het mensenspel je rol als ezel 
maar mee. Maar zo af en toe zou je wel eens een mensenrol willen spelen en 
dan zou je beslist niet zo’n ezel zijn, zo’n ongelovige Thomas, omdat je gezien 
hebt, in die ogen gelezen hebt, alles over de waarde van het bestaan. Je zou 
dan huppelend de wereld in willen gaan en de mensen willen vertellen over die 
nieuwe Adam, over die ogen, maar je kunt niet want je bent en blijft een ezel. 
Die ogen van dat kind, die warmte, die diepte, die glimlach, heb ik later nog eens 
herkend. Ze kwamen mij, ezelsveulen, halen om iemand te vervoeren. Ik ben, 
zoals het ezels betaamt, meegegaan en toen ik zag wie er op mijn rug moest 
zitten, ben ik even stokstijf blijven staan, die man, die ogen, die uitstralende 
liefde, die diepte, ik herkende als in een flits. Hij is op mijn rug gaan zitten, nadat 
hij mij had begroet, door als een zachte wind over mijn kop te strelen. Toen van 
heel dichtbij keken wij elkaar in de ogen en ik kon wel janken van blijdschap, van 
herkenning, van paradijselijke vreugde. Die blik van Hem vergeet ik nooit meer. 
Later heb ik daar nog vaak aan teruggedacht, later heb ik ook dat andere in die 
ogen herkend, dat wat ik toen niet kon plaatsen, niet wilde plaatsen: angst!           
Ik heb hem Jerusalem binnen gereden en Hij was de koning. Ik liep over jassen 

met Hem op mijn rug, heel 
voorzichtig, rust!g, zonder 
weigeringen, met mijn kop 
in de lucht en je had die 
mensen moeten horen:           
“Hosanna! Gezegend Hij, 
die komt in de naam des 
Heren!” Heel even flitste 
het door mij heen: “Hij is de 
Heer”.
Nog later heb ik de 
andere verhalen over hem 
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gehoord. De mensen hebben die boom gekapt, je weet wel, die boom op het 
graf van de oude Adam, en ze hebben er een kruis van gemaakt, ze hebben Hem 
er aan gehangen, tot zijn ogen braken. Ik kon er toen niet meer bij staan om 
Hem te beschermen tegen die duivelse wind, zoals in die stal. Toen begreep ik 
ook wat ik in zijn ogen gelezen had: die angst voor de dood.
Maar drie dagen later wist ik het weer zeker: Hij had de dood overwonnen, zodat 
de mens zijn liefde in eeuwigheid mag ervaren. Wie weet, is er voor mij, ezel 
die ik ben, ook nog een plaatsje bij Hem. En Heer, het hoeft niet vooraan te zijn 
hoor, zet mij maar achteraan, ergens in een hoekje, als het maar niet het hoekje 
is waar de slagen vallen, want die heb ik hier op aarde al genoeg gehad, heel 
misschien hebt u voor mij nog een hoekje vrij in uw grenzeloze liefde, hoewel ik 
maar een ezel ben 
En als ik dit verhaal vertel, mijn verhaal, dan is het of je die paradijselijke wind, 
die hand van Hem weer 
voelt, er gaat weer een 
rilling door je heen, je 
hart doet bijna pijn van 
vreugde en je wilt het alle 
mensen wel toeroepen: 
Komt verwondert u hier 
mensen, ziet, hoe dat u 
God bemint!’ moe.
Maar ja, wie gelooft er nu 
het verhaal van een ezel!

Ieder kind heeft recht
op een toekomst,

heeft recht op onderwijs,
op medische voorzieningen

en een “warm” huis..

Circle4life zet zich in voor
kansarme kinderen en gezinnenkansarme kinderen en gezinnen

in afgelegen gebieden in Kenia en helpt
hen bouwen aan een toekomst.

www.circle4life.nl  -  www.facebook.com/circle4life
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Hallo lieve paardenvriendjes en vriendinnetjes! 
Ik ben het, Sassie! Die leuke nieuwe pony naast Jeroen en Zep. Nou ja nieuw, ik 
ben er alweer een paar maandjes maar ben heel nieuwsgierig.
Vinden jullie mij ook de liefste en leukste van allemaal? Of vinden jullie een an-
dere pony net iets leuker? Ik wil heel graag weten wie jullie de geweldigste pony 
of paard vinden. Wie is de aller, aller, allerliefste en waarom dan wel? Misschien 
kun je er wel een leuk verhaal over schrijven? Als je dit doet komt je verhaal mis-
schien wel in de volgende Pretpraat! Stop je snel je verhaaltje in de brievenbus in 
de kantine? Zet maar op de brief: “Voor Sassie”  dan lezen ze het wel voor. 
Of misschien wil iemand je helpen te mailen (of kun je dat zelf) dat mag naar: 
pretpraat@deziende.nl met in de omschrijving Sassie.

Zullen we een kwis doen? 
Dat vind ik zo leuk om te doen! En dan kan ik gelijk zien of jullie het al een beetje 

weten.  Deze quiz heet: “poets je rot!”

1 Waar begin je met poetsen? 
a Aan de voorkant van het paard 
b In het midden 
c Op de achterhand 

2 Het vuil maak je los met een rubberen roskam. Hoe beweeg je die? 
a Met grote halen van voor naar achter 
b Met een cirkelende beweging 
c Op en neer van boven naar beneden 

3 Hoe haal je het beste de strootjes uit een staart? 
a Met een manenkam 
b Met je vingers 
c Met een stevige borstel 

4 Waarmee gaat je lieveling echt glimmen? 
a Een pluk schapenwol 
b Een theedoek 
c Een keiharde borstel 
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5 Tijdens het poetsen maak je je paard schoon en je controleert op  
 wondjes. Zonder dat je het doorhebt 
a Je haalt zijn geur weg 
b Je jaagt wormen weg uit zijn buik 
c Je masseert het paard, goed voor de doorbloeding 
 
Vond je het moeilijk? De antwoorden staan verderop, beetje verstopt.

Even lachen: 
Jantje staat luidkeels op straat te lachen.

Een aardige, oude man vraagt: Waar heb je zo’n pret om?
Dat zeg ik niet, zegt Jantje, snikkend van de lach.

Toe nou, dring het heertje aan, dan kan ik meelachen.
Nou, vooruit dan, zegt Jantje, dan moet u recht omhoog kijken, juist.

Nu vier stappen naar links, juist. Tenslotte drie stapjes naar voren.
Kijk, dit is nou pret. U staat midden in een paardendrol. 

 

 Als je zo op stal staat dan hoor je nog eens wat en
 zo hoorde ik een leuk verhaal:
 Arie de Clown werkt in het circus. 
 Als mensen hem zien, dan gaan ze lachen. 
 Ze denken dat een clown dom is. 
 Dit vindt Arie niet erg. 
 Hij weet dat hij een hele slimme clown is. 
 Anders zou hij niet weten hoe hij mensen en kinderen kan laten lachen. 
 Als het circus is afgelopen, staat hij graag bij de deur. 
 Er komen vaak kinderen naar hem toe. 
 Eén meisje is heel stoer en geeft hem een kusje. 
 Nu is iedereen weg. 
 Tijd om bij de dieren te gaan kijken. 
 Arie de Clown zet zijn rode neus even af. 
 Dat doet hij altijd als hij bij de leeuwen is. 
 Die worden een beetje wild van die rode neus. 
 Daarna gaat Arie de Clown naar de olifanten. 
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Open Huis 
Zaterdag 3,10 en 17 december 
van 13.00 tot 17.00 
Iedere woensdag en donderdag 
van 14.00-17.30 
 

 

 

 

              Fijne feestdagen  

          En een fantastisch 2017 
 

 
 
 
G&O Ruitersport 
Transportweg 36 2421LS Nieuwkoop 
0646756272 www.goruitersport.nl 
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 Eén olifant tettert als een trompet als hij Arie ziet. 
 Arie aait de slurf van de olifant. 
 Dan loopt hij naar de paardenstal. 
 Er is een nieuw paard, Rihanna, met wie hij een beetje ruzie heeft. 
 Iedere keer als Arie de Clown bij de paarden is, duwt Rihanna hem weg. 
 Hij heeft geen idee waarom ze dat doet. 
 Arie ziet Rihanna niet. 
 Niet erg, want hij vindt haar een vervelende paardentante. 
 De andere paarden weten dat Arie langs komt. 
 Ze krijgen vaak iets lekkers van hem. 
 Uit de grote zakken van zijn clownspak tovert Arie een paar stukjes appel. 
 Die eten ze smakelijk op. Hm, lekker! 
 Arie de Clown staat rustig tussen de paarden. 
 Ineens … 
 ‘Hèèèèèèèèèèèèlp!’ roept Arie de Clown zo hard als hij kan. 
 Hij vliegt ineens de lucht in! 
 ‘Gert, niet doen!’ roept hij. 
 Arie de Clown denkt dat Gert de Goochelaar een truc met hem uithaalt. 
 Hij kijkt voorzichtig achter zich, maar niks Gert de Goochelaar. 
 Rihanna heeft haar tanden in zijn broek gezet en hem opgetild. 
 Hij hangt in de mond van een paard! 
 Ze loopt nog met hem weg ook. 
 Op dat moment schopt een van de paarden met een van zijn twee 
 achterbenen naar achteren. 
 ‘Goed zo, Rihanna’, hoort Arie iemand zeggen. 
 Het is Rosa. 
 Zij verzorgt de paarden. 
 ‘Zet hem maar neer, Rihanna. Heel goed gedaan’, zegt Rosa trots. 
 ‘Goed gedaan?’ roept Arie de Clown boos als hij veilig op de grond staat. 
 ‘Dat paard tilt me op terwijl ik rustig bij de paarden sta.’ 
 Rosa schudt haar hoofd. 
 ‘Weet jij echt niet dat je nooit achter een paard moet gaan staan? 
 Paarden schoppen soms ineens naar achteren. 
 Dit is super gevaarlijk voor mensen,’ zegt Rosa. 
 ‘Je kunt heel erg gewond raken.’ 
 Nu begrijpt Arie waarom Rihanna hem iedere keer wegduwde. 
 ‘Mocht ik van jou niet achter een paard gaan staan?’ vraagt hij. 
 Rihanna geeft hem een knipoog. 
 ‘Het spijt me. 
 Ik dacht dat je me niet aardig vond,’ zegt Arie geschrokken. 
 Hij zoekt in zijn zakken. 
 Gelukkig! Hij heeft nog wat stukjes appel voor Rihanna. 
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 ‘Wat denk je, Arie? Worden jullie vriendjes?’ vraagt Rosa. 
 ‘Vast wel,’ antwoordt Arie de Clown. 
 ‘Mooi,’ zegt Rosa. 
 ‘Het zag er zo leuk uit. 
 Dit moeten we tijdens de voorstelling doen.’ 
 ‘Wààààt?’ roept Arie de Clown. 
 ‘Iedere avond bij mijn broek worden opgetild door een paard?’ 
 Rosa knikt van ja. 
 Dus als je naar het circus gaat, en je ziet een clown die door een paard bij  
 zijn broek wordt opgetild…. 
 Dan weet je nu hoe het komt. 
 En…nooit achter een paard gaan staan. Dat is echt gevaarlijk. 
 Arie de Clown oefent heel veel samen met Rihanna en Rosa. 
 Daarom heeft hij geen tijd om deze tekening te kleuren. 
 Wil jij dit misschien voor hem doen?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tot gauw allemaal, hoefjes van Sassie

 

 
 Oplossingen kwis “poets je rot”: 1a, 2b, 3b, 4a en 5c.
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

december 2016

7 Rachel Smale

9 Lyanne Bardelmeijer

9 Marja Mourik

11 Thyra Huizer

12 Sylvia Tijsterman

14 Mieke Eriks

16 Ria van Gulik

17 Fabiënne Oskam

18 Joyce Baak

22 Femke Wouters

24 Noël Koot

25 Ageeth van Tol - Snel

28 Romy van der Laan

30 Ellen den Daas

januari 2017
6 Marit van Leeuwen
6 Valda Smits
11 Dyonne Vergunst
12 Ricardo Wessels
14 Sabine Kolb
14 Michelle Hartman
15 Silvia den Daas
18 Brendan Collins
18 Roosmarijn Kuijf
19 Yvonne op ‘t Land
26 Hanneke Tielenburg
27 Corrie Smittenaar
28 Saskia van den Heuvel

februari 2017
2 Mariëlle van Ettinger
2 Annemiek Kleuver
4 Kim Garthoff
4 Marjolijn Kieft
10 Suzan vd Burgh
12 Puck van Koert
14 Eva Kranenburg
21 Narida Poorter
25 Francisca Schutter

maart 2017
4 Annemarije Ludwig
5 Franca Brussee
5 Jet op ‘t Land
13 Irene Weerheim
14 Marlinde van Niekerk
14 Demi Aurik
15 Marjanne  Keizer - van Berkel
15 Corianne Wils
17 Tess Dijkstra
19 Beau Schonewille
23 Savannah Vonk
24 Maartje op ‘t Land
25 Meneer van Schaik
29 Sacha Vergunst

Wij feliciteren 
de jarigen .....

Wij wensen u Fijne Feestdagen!
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De manege is voor lessen gesloten 
in de periode van

24 december 
t/m 2 januari

Wij wensen u Prettige Feestdagen, 
een veilige jaarwisseling en een

voorspoedig 2017
Eerste activiteit in 2017: Diplomarijden

Eind december worden hier de uitnodigingen voor verzonden.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  35

Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

Manege Pretfort
Dat is mogelijk, maar u moet eerst wel op hun rug leren “zitten”.
U kunt dat leren bij manege Pretfort.
Iedere week genieten er groepen jeugd en volwassenen van de 
paardrijlessen in de 20 x 60 meter grote buitenbak van de manege.
Bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de binnenbak.
Onder deskundige leiding, kunt u in een prettige sfeer genieten van de lessen.

Meer dan alleen maar lessen...
Naast alleen maar lessen volgen, bestaat ook de mogelijkheid voor pensionstalling en het africhten 
van jonge paarden. De manege heeft een prachtige stal en de buitenbak is pas voorzien van een heel 
mooie gedraineerde bodem.

Wat kost dat nu allemaal in 2017
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 136,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 148,00* per kwartaal. * minus € 5,- bij betaling binnen 2 weken.
Losse lessen zijn ook mogelijk. Prijs per les van een uur is dan resp. € 13,- en € 15,-.
Ben je beginner, dan mag je de eerste 5 probeer-lessen los betalen en kosten deze € 10,00 per les.

Pensionstalling voor paarden komt op € 300,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 255,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 325,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.

Hebt u een eigen paard bij ons in pension staan en wilt u daarop deelnemen aan lessen, dan 
gelden de volgende tarieven:  10-lessenkaart voor groepsles van 1 uur, € 55,-.
Privéles van 30 minuten, € 17,-.
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 17,00 voor u.
Is uw paard ziek en neemt u deel aan de groepslessen op een manegepaard, dan betaalt u € 12,- per uur.  

Ruitersportvereniging “De Ziende”
Is de organisator van onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij organiseren dressuurwedstrijden, crosses en samengestelde wedstrijden.
Daarnaast nemen zij examens af voor de zogenaamde ABC-diploma’s.
Aan de hand van deze diploma’s worden de ruiters bij de wedstrijden in de juiste categorie 
ingedeeld, zodat je de strijd aangaat met ruiters op een gelijk niveau.
Voor slechts € 27,50 per jaar (2e gezinslid € 13,75) ben je al lid van de vereniging en je geniet 
dan korting op de inschrijfgelden voor alle wedstrijden en het jaarlijkse ponykamp. 

Wil je meer weten over manege en vereniging, surf dan naar
WWW.PRETFORT.NL

of bel bij voorkeur tussen 10.00 - 10.30 uur (0172) 57 13 40
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